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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et töötervishoiu ja tööohutuse edendamisel tuleb esmatähtsustada ennetavat 
lähenemisviisi ja see peab saama kinnituse nii ELi tasandi strateegias kui ka liikmesriikide 
strateegiates;

2. märgib, et teatavate rühmade, näiteks noorte ja eakate töötajate, migrantide ning rasketes 
töötingimustes töötajate puhul on tööõnnetuste toimumise sagedus suurem kui teistes 
rühmades; palub Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel seetõttu rakendada meetmeid 
konkreetselt nende rühmade heaks; 

3. juhib tähelepanu sellele, et raamdirektiiv töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist 
soodustavate meetmete kehtestamise kohta (89/391/EMÜ) on juba üle 20 aasta vana, seda 
ei ole seni oluliselt muudetud ning seetõttu tuleb seda kohandada vastavalt muutunud 
töökeskkonnas tekkinud uutele probleemidele, nagu näiteks sagenev psüühilistesse 
haigustesse haigestumine; 

4. palub komisjonil üle vaadata direktiivi töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja 
mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (2004/37/EÜ); märgib, et 
tervistkahjustavate ainete piirmäärad on kindlaks määratud vaid väheste ainete puhul; 
nõuab töötajate huve silmas pidades kemikaalimääruse REACH kiiret täitmist, 
esmajoones kõige enam tervistkahjustavate kemikaalide asendamist; 

5. peab kahetsusväärseks, et Euroopa raamkokkulepe, mis käsitleb ahistamist ja vägivalda 
töökohal (2007), ei ole kohustuslik, palub Euroopa Komisjonil seetõttu esitada direktiivi 
eelnõu töökohal vägivalla tõkestamise kohta; 

6. märgib, et füüsilise ja psüühilise koormuse tegurid avalduvad naistel ja meestel eri 
sagedusega ning tekitavad ka erinevaid pingeid, vaevusi ja tööst tingitud haigestumisi; 
kutsub liikmesriike seetõttu üles arvestama oma riiklikes strateegiates soolisi aspekte; 

7. nõuab, et tagataks vahendid tööinspektsioonile, kõrged kvaliteedistandardid 
tööinspektorite õppes ja täiendusõppes ning kontrolli tõhustamine; nõuab, et tagataks 
tööinspektsiooni sõltumatus ettevõtjatest;


